Milton Nascimento | Semente da Terra
Objetivos

Devido ao grande sucesso da última temporada que lotou o Grande Teatro em duas noites
inesquecíveis em 2017, Milton Nascimento está de volta ao Palácio das Artes nos dias 19 e 20
de maio. O show "Semente da Terra" apresenta Bituca e sua banda executando grandes clássicos de uma carreira que
completou 56 anos.

"Ava Nhey Pyru Yvy Renhoi" ou "Semente da Terra", este é o nome que Milton Nascimento recebeu
de 37 lideranças espirituais da Nação Guarani Kaiowá numa cerimônia realizada em 2010.
O nome de batismo Guarani - concedido para pouquíssimas pessoas nascidas fora da tribo – surgiu a
partir da percepção que os índios tiveram ao olhar uma foto de Milton. Nenhuma das lideranças
jamais tinha ouvido falar dele antes deste evento, que reuniu índios de várias etnias em Campo
Grande (MS), onde Milton se apresentou para sul-mato-grossenses e comunidades indígenas.
E após uma discussão fechada de quase duas horas em que uma foto de Milton era passada de mão
em mão, caciques e pajés – que estavam num dos camarins - entraram durante o show de Bituca e
fizeram o batizado ali mesmo, no palco. "Semente da Terra", nome de batismo concedido pelos índios
naquela noite, foi o nome escolhido para sacramentar essa volta de Milton ao encontro direto de seu
público, após um ano de período sabático.
O show conta com a direção artística de Danilo “Japa” Nuha e direção musical de Wilson Lopes, que
também toca guitarra e violão. Além de Wilson, também integram a banda de apoio: Beto Lopes
(violão de sete cordas), Lincoln Cheib (bateria), Alexandre Ito (contrabaixo), Bárbara Barcellos
(vocais), Kiko Continentino (piano) e Widor Santiago (metais).
Lei da meia-entrada: A Lei Federal nº 12.933/2013 dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-entrada para
estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes em espetáculos

artísticos culturais e esportivos. Clique e acesse o texto na íntegra.
Atenção estudantes
De acordo com a lei federal nº12.933, em vigência desde 01/12/2015, para ter acesso ao benefício da meia entrada você
deve apresentar a CIE – Carteira de Identificação Estudantil, que deve conter:
- Nome completo e data de nascimento;
- Foto;
- Grau de escolaridade e nome da instituição de ensino na qual o estudante esteja matriculado;
- Data de validade até o dia 31 de março do ano subsequente ao de sua expedição;
- Certificação digital;
- Código de Uso;
- CPF,
- RG.
Não serão aceitos boletos bancários, declaração de matrícula e carteirinhas fora do padrão acima.
*A comprovação da meia entrada deverá ser apresentada no ato da compra e no dia do evento.
Ponto de Venda Sem Taxa de Conveniência: Bilheteria Saguão Superior (entrada pela Av. Afonso Pena)
Endereço: Av. Afonso Pena, 1537 B.: Centro - BH / MG.
Horário de Funcionamento:
Segunda a sábado: 10h às 21h
Domingo e feriado: 14h às 20h

Data de início

19 de Maio de 2018

Data de término

20 de Maio de 2018

Endereço

Grande Teatro do Palácio das Artes

Preço

PLATEIA I - R$ 160,00 (INTEIRA) e R$ 80,00 (MEIA-ENTRADA) | PLATEIA II - R$
150,00 (INTEIRA) e R$ 75,00 (MEIA-ENTRADA) | PLATEIA SUPERIOR R$ 140,00
(INTEIRA) e R$ 70,00 (MEIA-ENTRADA)

Mais informações

COMPRAR INGRESSO
EVENTO
Milton Nascimento | Semente da Terra
HORÁRIO
Sábado (19/05) às 21h, e domingo (20/05) às 19h
CLASSIFICAÇÃO LIVRE
INFORMAÇÕES PARA O PÚBLICO
(31) 3236-7400

Enviar para impressão

